Nytt kollektivsystem fra 3. august 2019
Informasjonsskriv til videregående skoler i Trondheimsområdet.
Under finner du informasjon om det nye kollektivsystemet vi får i Trondheimsområdet
fra 3. august og hvordan dette påvirker elever på videregående skoler.

Slik reiser du fra høsten
Lørdag 3. august får Trondheimområdet et helt nytt kollektivsystem.
Det nye systemet er bygd opp som et nettverk, noe som gir flere reisemuligheter
og hyppigere avganger på mange linjer. Skoleruter blir publisert på atb.no i god
tid før skolestart.
• Finn dine reisemuligheter fra 3. august.

Nye linjenummer
Merk deg at «din rute» kan ha fått nytt
linjenummer.
• Finn ditt nye linjenummer.

Enkel omstigning
Må du skifte buss på reisen?
Omstigning vil i hovedsak skje på et knuteeller omstigningspunkt hvor du ikke trenger
å krysse veien.
• Les mer om omstigning.

Kjøp og bruk av billett fra 3. august
Har du t:kort skole?
Elever ved grunnskole og videregående skole med skolekort, må validere kortet ved hver
reise også fra 3. august. Dersom man reiser fra en metrostasjon, må kortet registreres
på stasjonen. Fra øvrige holdeplasser må elevene gå inn foran hos sjåføren og registrere
om bord på bydels- eller skolebussen, slik man gjør i dag.
Skolekortet vil fortsatt være personlig og fortsatt være gyldig for to reiser per skoledag,
med eventuelle overganger på reisen.

Fortsetter neste side >

Reiser du med andre billettprodukter?
t:kort periode: Dersom du har en helt ny periodebillett, må kortet registreres på
metrostasjon eller om bord i bydels- eller skolebusser for å aktivere perioden.
Har du en aktiv periodebillett kan du gå om bord uten å registrere billetten.
t:kort enkeltbillett (verdi med autoreise): Kortet må alltid registreres. Reiser du fra
metrostasjon må kortet valideres på stasjonen, før du går om bord. Ved reise fra øvrige
holdeplasser
registreres kortet hos sjåfør ved ombordstigning.
AtB Mobillett og billett fra billettautomat eller utsalgssteder:
Med disse billettene kan du gå om bord uten å registrere billetten.
Du er selv ansvarlig for å kjøpe og ha gyldig billett for hele reisen.
Dersom du ikke har gyldig billett ved kontroll, kan du bli ilagt gebyr.

Forhåndskjøpt billett fra metrostasjon
du reiser derfra med metrobuss eller bydelsbuss.
• Les mer om reiseinformasjon og billetter.
Linjene som betjener holdeplasser i nærheten av Melhus Videregående Skole
-

Gimse skole vil betjenes av linje 82 en gang i morgenrushet til Gimse skole, og en
gang i ettermiddagsrushet fra Gimse skole.
Melhusbrua vil betjenes av linje 88 i rushtid, og linje 71 utenom rushtid.

Vi tar forbehold om endringer innen 3. august. Oppdatert informasjon er alltid å finne på
atb.no/2019.

Finn øvrig informasjon om hvordan tilbudet blir
til din skole og i nærområdet på atb.no/2019.
Har du spørsmål ta kontakt med skolens
administrasjon eller AtB kundesenter.

Med vennlig hilsen,

